
connected accounting CUSTOMER CASE STUDY

Met inzet van software kan AB2W 
het werkproces e�  ciënter maken

Silverfi n maakt het vaak 
onopgemerkte werk dat we als 

accountants doen heel zichtbaar 
in een mooi rapport.

Bart Put, Partner

AB²W is gespecialiseerd in fi nanciële 

verslaggeving en fi scaal-juridische 

dienstverlening en heeft ruime ervaring 

in Nederland en België. De werkwijze 

kenmerkt zich door grote fl exibiliteit 

en een pragmatische aanpak. Door 

ervaring in internationale kantoren 

beschikt AB²W over een uitgebreid en 

onafhankelijk internationaal netwerk van 

buitenlandse experts.

Hoofdkantoor: 
Massenhoven

Aantal 
medewerkers: 
8

Boekhoudsoftware: 
Exact, Octopus, 
Venice Unit4, 
Briljant Account

DOELSTELLING
Toegevoegde waarde creëren voor de klanten 
door e�  ciëntie te verhogen bij de afsluit, 
rapportering en de wettelijke verslaggeving 

WAAROM SILVERFIN
Levert grote tijdswinst, maakt het geven 
van advies eenvoudig en is gebouwd door 
accountants, voor accountants 

VOORDELEN
•  Een digitaal werkdossier en afsluiten zonder 

Excel is sneller en veel minder foutgevoelig
•  Rapporteren kan eenvoudigweg op maat van 

de klant
•  Verlost van het exporteren/importeren en 

copy-paste
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EXCEL ALS 
AFSLUITTOOL 

VERGDE TE VEEL 
CONTROLEWERK

“Onze afsluittool hadden 
we volledig ontwikkeld in 
Excel, maar dat vroeg veel 

manueel input-, controle- en 
afstemmingswerk. We hadden 
behoefte aan automatisering.”

ONTWIKKELD 
VANUIT 

PERSPECTIEF VAN 
ACCOUNTANT

“We hadden meteen een goed 
gevoel bij de Silverfi n software, 

ook omdat we weten dat de 
bedenker uit de accountancy 

komt en onze invalshoek 
volledig begrijpt.”

WETTELIJK 
VERSLAG 

AUTOMATISEREN

“We kunnen nu ondermeer het 
wettelijk verslag automatiseren 
en steken dus minder tijd in het 
reproduceren van cijfers. Er is 
meer tijd om toegevoegde 

waarde te bieden aan 
onze klant.”

www.getsilverfi n.com 



Kop op als je een hekel hebt aan saai, repetitief werk: je krijg er steeds minder van op je bord. 

Mensen die de fi ntech-trends volgen, maken die analyse wel vaker. Onder hen ook Bart Put, 

vennoot bij AB²W. “Het operationele moeten we zoveel mogelijk automatiseren”, vindt hij. 

“Mensen betalen binnenkort niet meer voor dat soort werk.”

Wil je straks een rol van belang blijven spelen als accountant? 
Zet dan volop in op advies en op het creëren van toegevoegde 
waarde voor je klanten. Het is de enige manier. De visie van 
Bart Put is de visie van veel hedendaagse accountants.

“Als je deze fi ntech-trein mist, ben je een vogel voor de kat”, 
vreest Bart. “Bij AB²W maken we er een erezaak van om 
mee te zijn met alle evoluties. Onze medewerkers krijgen 
opleidingen en volgen de vakliteratuur op de voet.”

“Onze insteek bij elk klantendossier is: het behandelen alsof 
we zelf aandeelhouder van het bedrijf zijn. Die focus willen 
we absoluut vasthouden” 

Binnen het snel veranderende accountancy-landschap ziet 
Bart 3 grote doelen voor zijn onderneming:

1.  Kwalitatief het verschil maken 
“Wij willen niet per se de grootste zijn in onze branche. Maar 
we willen ons onderscheiden. Door goed op de hoogte te 
blijven van evoluties. En door een nultolerantie tegenover 
cowboytoestanden. Bij ons geen werk dat op de rand 
balanceert van wat wettelijk is toegelaten.”

2. Minder tijd naar uitvoerend werk
“Ik ben er zeker van dat er altijd uitvoerend werk zal blijven 
bestaan. Maar door slimmere software vallen er enorme 
tijdswinsten te rapen.”

3. Betrokken bij elk dossier
“Onze insteek bij elk klantendossier is: het behandelen alsof 
we zelf aandeelhouder van het bedrijf zijn. Die focus willen 
we absoluut vasthouden.”

Om al die doelen te realiseren, ging AB²W in 2016 in zee 
met Silverfi n.

DE 4 VOORDELEN VAN SILVERFIN 
VOOR AB²W

1. E�  ciënt
“Bij het maken van de tussentijdse cijfers voor 2017 
merkten we al dat we een voorsprong hadden 
genomen. Het grootste stuk van onze dossiers zit nu 
in Silverfi n. Die moeten we niet meer opnieuw intikken. 
Nu kunnen we tijdswinsten beginnen boeken.”

2. Uniform
“In het verleden pakte iedereen de rapporteringen op 
zijn eigen manier aan. Er is veel meer uniformiteit nu: 
ons kantoor krijgt daardoor meer een gezicht.”

De klanten van AB²W waarderen die manier van werken 
enorm. ”De uniforme voorpagina’s, de frisse layout: 
we krijgen heel positieve feedback als we alternatieve 
rapporten maken.”

3. Automatisch
“Vroeger maakten we wettelijke verslagen in Word. Als 
er dan nog enkele cijfers veranderden, moesten we het 
hele rapport doorploegen. Nu gebeurt dat automatisch. 
Een enorme verbetering. “

Hetzelfde geldt voor Silverfi n als afsluittool: door 
automatische aanpassingen is Silverfi n sneller én 
betrouwbaarder. “Tot voor kort hadden we een eigen 
Exceltool voor afsluitingen”, vertelt Bart. “Excel is wel 
fl exibel, maar vergt veel manuele input. De checks and 
balances die we in Silverfi n hebben, hadden we in Excel 
niet. Dat verlost ons van een hoop controlewerk.”

4. Gebruiksvriendelijk
“We weten dat één van de bedenkers van Silverfi n 
zelf accountant is. Iemand die de dingen vanuit 
ons perspectief ziet, dus. Dat merk je aan hoe 
Silverfi n gebouwd is: het voelt meteen heel 
gebruiksvriendelijk aan.”

AB²W: “Silverfi n is gemaakt vanuit het 
perspectief van een accountant. Dat 

maakt het zo gebruiksvriendelijk”
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Over Silverfi n
Silverfi n biedt realtime zicht op fi nanciële ondernemingsdata, rapportering en communicatie. Het platform geeft een 
totaalbeeld en vormt een basis voor beter geïnformeerde besluitvorming. Bovendien laat Silverfi n fi nanciële teams toe de 
omschakeling te maken van het operationeel takenpakket naar een meer proactieve rol als strategische bedrijfsadviseur.
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www.getsilverfi n.com 


